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El llibreter Josep Cots i
l’editora Eugènia Broggi,
membres del jurat del pre-
mi Documenta 2012,
mostraven la seva eufòria
pel llibre que es va endur el
guardó i que ahir va pre-
sentar Empúries. “Nor-
malment els Documenta
són dolents, perquè la seva
intenció és promoure au-
tors novells”, va dir Cots,
“però en aquest cas, des-
prés que en moltes oca-
sions es va declarar de-
sert, tot el jurat estava
d’acord amb quina havia
de ser l’obra guanyadora.”

Un treball singular
Tots dos van coincidir en
la singularitat d’Albert
Serra (la novel·la, no el
cineasta), d’Albert Forns
(Granollers, 1982). Brog-
gi va destacar de l’obra
“l’elasticitat i la frescor
de la llengua” i de ser un
llibre que “trenca els pre-
judicis i les barreres “en-
tre el català i el castellà”.
Cots no considera l’obra
una novel·la sinó “un ti-
pus de literatura que bar-
reja elements d’erudició,
crítica d’art, anècdota i
periodisme”.

I és precisament el pe-
riodisme, l’ofici d’Albert
Forns. I a causa de la pre-

carietat del sector va néi-
xer el llibre. Forns va apro-
fitar un període que no te-
nia feina per escriure’l.

L’impuls inicial va néi-
xer de la pressió mútua
que s’exerceixen la colla
de poetes que es reunei-
xen periòdicament a L’Ho-
riginal, un bar del barri del
Raval de Barcelona. “Sem-
pre parlaven de quan ens
decidiríem a fer la novel·la,
jo finalment vaig tenir una
idea: transformar-me en
Albert Serra”, explica l’au-
tor de l’obra, que primer
va haver de confirmar que
no es tractava “d’una idea
de gintònic”.

Albert Serra (la novel-
la, no el cineasta) tracta
d’un individu que es diu
com l’autor però que no és
ben bé ell. Al seu torn,
aquest alter ego vol imitar
el cineasta Albert Serra,
pel qual Forns sentia una
certa admiració.

Aquest joc permet a
l’escriptor moure’s per un
món de certeses i ficcions
alhora. Forns es va cabus-
sar en els mons de Serra
que, en gran part, coinci-
deixen amb els d’ell: Dalí,
Warhol... A més, les cir-
cumstàncies s’hi van aliar:
gràcies a una amiga va po-
der participar del rodatge
d’un documental sobre el
cineasta i la seva partici-
pació en la fira de Kassel.
“He acabat sent súper fan
de Serra, però crec que en
el llibre he sabut mantenir
la distància.” ■

Albert Forns publica el llibre ‘Albert
Serra (la novel·la, no el cineasta)’

La trobada de
dos ‘Alberts’
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L’escriptor i periodista Albert Forns, en una imatge presa
ahir al centre de Barcelona ■ ORIOL DURAN

L’obra tracta
d’un alter ego de
l’autor, que al
seu torn vol ser
una rèplica
d’Albert Serra

El Faraday 2013 s’aco-
miadarà aquest mes de ju-
liol amb la seva darrera
edició, la desena, i amb la
banda anglesa House of
Love, l’artista de Carolina
del Nord Jonathan Wil-

son, els Junip del suec Jo-
se Gonzalez, el californià
Cass McCombs, el discjò-
quei i productor barceloní
John Talabot i els sevi-
llans Pony Bravo com a
caps de cartell. La desena
edició del Faraday tindrà
lloc del 4 al 7 de juliol a Vi-
lanova i la Geltrú i hi parti-
ciparan quatre bandes de
la ciutat, entre les quals
els retornats Tokyo Sex
Destruction. El mes de
novembre passat la direc-

ció va anunciar que la de-
sena edició del festival se-
ria també la darrera, i Xa-
vi Carbonell, coorganitza-
dor del Faraday, va reite-
rar ahir en la presentació
de la mostra a Barcelona
que ja havien “complert
un cicle”. “La cultura o els
projectes val la pena que
es morin bé”, va assenya-
lar Carbonell. “Hem com-
plert amb la nostra fun-
ció”, va afegir el també co-
director Dani Poveda. ■

El comiat del Faraday
House of Love i
Jonathan Wilson, en
l’última edició del
festival vilanoví
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John Talabot, en l’última
edició del Sònar ■ A. SALAMÉ

El festival Titelles Objec-
tes Teatre (TOT) del Poble
Espanyol rebaixa ambició.
Per ara. En la seva quarta
edició, amb nova direcció
tant al Poble Espanyol
com al mateix festival
(Anton Vidal i Diego Mur-
ciano, respectivament),
es manté el compromís
amb les companyies de te-
atre d’objectes, però s’a-
justa a un sol cap de set-
mana. El TOT, que aposta
per l’autoria catalana, que
també és internacional
perquè viatja molt a fora,
segons comenta Murcia-
no, es realitza al Poble Es-
panyol des de divendres al
vespre fins diumenge. Per
ara, se centra en el públic
més infantil, oferint obres
amb una relació directa
amb contes.

Set són les propostes
d’escena (una de les quals
engloba quatre càpsules

d’espectacles). La màqui-
na màgica, d’Animamun-
di Teatre, és l’espectacle
creat en residència: amb
ombres xineses, titelles de
taula i pintura a escena. El
Centre de Titelles del Va-
llès fa un Hansel i Gretel
ignorant el passatge en
què els pares abandonen
els fills i reforçant la temp-
tació de la bruixa de la ca-
nalla a través dels dolços.
Titelles Vergés, una com-
panyia centenària famili-
ar, es renova amb El fan-
tàstic màgic d’Oz; el seu
teatrí es multiplica per
cinc, s’hi incorporen deu
temes musicals i els seus
tradicionals titelles cata-
lans tenen boca articula-
da. La nova companyia
Pea Green Boat adapta un
conte màgic de Heinz Ja-
nisch, El rei i el mar. Fora-
ni Teatre parteix d’El Car-
naval dels animals, de
Saint-Säens. Binixiflat 
presenta un conte clàssic
amb personatges que no
ho són gens. Pamipipa
construeix una acció per a
nens de 2 a 6 anys. (Tota la
programació a www.po-
ble-espanyol.com) ■

El TOT es
passa als
contes
La quarta edició del
festival de titelles del
Poble Espanyol
condensa l’activitat
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Un detall de ‘La màquina màgica’, que inaugura el festival
divendres al vespre ■ FESTIVAL TOT


